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ــم : ـاإلســ
) دادىــاإلع الثانى (     ـف : ـالصـــ

 فى
 الدراسات اإلجتماعیة
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   ) ( تنسب إلى أمیة الجد األكبر لمعاویة كیف تأسست الدولة االموية : •
ل�ھ ع�ن  بع�د تن�ازل الحس�ن ب�ن عل�ى م661/ـھ� 41قامت على ید معاویة بن ابى سفیان ع�ام  -

خیھ الحسین أحیث بایعھ ھو و الخالفة
 ؟ عن الخالفة لمعاویةتنازل الحسن بن على  بم تفسر: •

ً حفاظا على دماء المسلمین وجمعجـ :     ماعة ھـ بعام الج41ولذلك سمى عام  لكلمتھم ا
حی�ث وص�ف  )لمھ وس�یصلى هللا عل(لمسلمین خیرا وذلك تحقیقا لنبوءة الرسولا بشرتاس الحظ أن :

یمت�ین م�ن عظان ابن�ى ھ�ذا س�ید ولع�ل هللا ان یص�لح ب�ھ ب�ین فئت�ین ,,   الحسن ب�ن عل�ى ق�ائال
 .،،المسلمین 

 ؟ ھـ41 وضح معنى عام الجماعة  تنازل الحسن بن علىھو العام الذى 
ً حفاظا على دماء المسلمین وجمعلمعاویة  عن الخالفة     . لكلمتھم ا

 مشق، عاصمتھا د خلیفة14حكم خاللھا ،  عاما91 الخالفة االمویة مدة : نأالحظ 
 م�ع ج –سالمیة توطید أركان الدولة اإل –( نشر اإلسالم  ىبدور ھام فقامت الدولة األمویة

 كلمة المسلمین والقضاء على الفتن )

یة بن أمیة ، وھو أول خلفاء الدولة األمو حرببى سفیان بن أھو معاویة بن  -
          كان من كتاب الوحى وشارك فى حروب الردة وفتح الشام  -
حتى تمت مبایعتھ   ـھ18 عامصبح والیا على الشام أ -

ھـ  60:   ـھ 41 منتولى الخالفة بالخالفة ، و   

        

عام الجماعة ) (   ھ 41جمع كلمة المسلمین عام  -1
    حتى یكون بین مؤیدیھ قـلى دمشإنقل عاصمة الخالفة من الكوفة  -2
         فظ وختم مراسالت الخلیفةلح نشاء دیوان الخاتمإ -3
      نظم البرید  -4

 ) ( المؤسس األول  بى سفیانأمعاوية بن 

 عمالهأھم أ

 أشھر خلفاء الدولة األمـویة

 عمر بن عبدالعزیز
ھـ 101 – 99

 عبد الملك بن مروان
ھـ 86 – 65

عاویة بن أبى سفیان م
ھـ 60 – 41

 الولید بن عبدالملك
ھـ 96 – 86

 صفات حاكم
قال بن عب�اس واص�فا معاوی�ھ 

، حلم�����ھ ق�����اھر لغض�����بھ (  :
یص���ل ،  ج���وده غالب���ا لمنع���ھو

والیف���رق  یجم���ع، و والیقط���ع
 )لھ امره  فاستقام
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       دخال نظام الوراثة فى الحكم إ -5
       ھتم بالبحریة االسالمیةإ -6
  مواصلة حركة الفتوحات االسالمیة -7
 فى تونسى عھده مدینة القیروان ف تشیدھتم بالعمران فإ -8
 ھ60عام  توفى  : وفاته 

 خامس خلفاء الدولة االمویة  ھو -
نقسام وضعف  اوكانت الدولة االسالمیة فى حالة ھـ )  86:   ـھ 65 من (تولى الخالفة  -
 یة ؟الموبم تفسر : أعتبر المؤرخون عبدالملك بن مروان المؤسس الثانى للدولة ا 
م بعد الضعف واالنقسا االستقرار للدولة االسالمیةاعاد  -1  : : ألنھ ـج  

جمع كلمة المسلمین وقضى على الفتن  -2 

    ( جعل لغة الكتابة بھا اللغة العربیة )   تعریب الدواوین -1
 ( بعد أن كانت رومانیة أو فارسیة ) ضرب العملة االسالمیة -2
 المصحف ( وضع النقاط على الحروف ) تنقیط مر بأ -3
   . واصل حركة الفتوحات االسالمیة -4
  مسجد قبة الصخرة فى بیت المقدس .  أنشأ -5
 : ـھ 86توفى  عام  وفاته  . 

 ھـ 96ـ : ھ 86 من عامبیھ أمیھ تولى الخالفة بعد وفاة أسادس خلفاء بنى ھو  -

 ألنه ::  لملك العصر الذھبى للدولة االسالمیةیعتبر عصر الولید بن عبدا  
ع وس – ةبالمدین عاد بناء المسجد النبوىأ –موى بدمشق بنى المسجد اال ( اھتم بالعمران -1

  ) . بارحفر اآل و مھد الطرق –الحرم المكى بمكة المكرمة 
 . والفقراءلمرضى والمعاقین كرعایة ا ةقدم الخدمات االجتماعی -2
قا لسند شراغربا واقلیم لى بالد االندلس إوصلت جیوشھ فاھتم بالفتوحات االسالمیة  -3
 : ـھ 96توفى عام  وفاته . 

 عمالهأھم أ
 

 ) ( المؤسس الثانى  انعبدالملك بن مرو

 ( العصر الذھبى )  الولید بن عبد الملك

 عمالهأھم أ
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جاءتھ یث حھـ   101ـ : ھ 99 تولى الخالفة من عامھو ثامن خلفاء الدولة االمویة ،  -
 الخالفة ولم یطلبھا

  : ؟زیز خامس الخلفاء الراشدین اطلق على عمر بن عبدالع بم تفسر 
لخلف��اء بس��یرتھ عھ��د ا ع��ادأمة وـماحة ورح��ـده ع��دال وس��ـالت ف��ى عھ��الد ام��تـن الب��: أل ـج�� 
ص�الح لام بھ�ا ، وكان  یستشیر العلماء فى شئون الدولة ، وبس�بب أعمال�ة الت�ى ق� دینــراشـال

.  ) الدولة مما أدى إلى ( انتشار الرخاء والعدالة اإلجتماعیة

 لب المال لى بیتإموال ھو وزوجتھ ألیھ من إوھب عاد ما أصیانة المال العام : حیث  -1
رجاع ما أخذوه ایضا . إ میة أوطلب من بنى     

 عین والة تمیزوا بالتقوى والصالح وحسن السیرة . -2
 بار واستصلح االراضى فعم الخیر .أنشأ المساجد ومھد الطرق وحفر اآل -3
ى لناس فاخول د مما أدى إلىالبالد المفتوحة بالقدوة والموعظة الحسنة  االسالم فىنشر -4

 ً  .دین هللا افواجا
 ــھ 101توفى رحمة هللا علیھ عام  : وفاته 

  راش�دینال فتوحات عھد الخلفاء  الفتوحات االسالمیة اتحرك أوسع االموى العصرشھد  ،
وری��ات ( الجمھ وراء النھ��ر م��ن ب��الد م��ا الدول��ة اإلس��المیة ف��ى عھ��د األم��ویین امت��دتحی��ث 

 ن�دلساالبالد ( باكستان ) شرقا حتى المغرب األقصى و بالد السنداإلسالمیة جنوب روسیا ) و
. غربا ( أسبانیا ) 

 ھم الفتوحات االسالمیة فى عھد االمويین :أ 
 : شرقا بن مسلم ةقتیبعلى ید (  ماوراء النھربالد ( 

 محمد بن القاسمعلى ید (  د السندبال ( 
ا :غرب عقبة بن نافععلى ید ( شمال افریقیة  ( 

 موسى بن نصیر على ید ( المغرب االقصى( 
العالم وقامت بھا حضارة أنارت ) طارق بن زیادو موسى بن نصیرعلى ید ( االندلس 
الط بعركة مفى وا ھزمان ھمى لكنل المسلمون فتح فرنسا بقیادة عبد الرحمن الغافقحاو
 ءالشھدا   
شماال:  طیة البیزن اصمة الدولةالقسطنطینیة ع فتحل االتجاه شماال حاول المسلمون

  . ھافى فتح عدد كبیر من الصحابة ولكنھم لم ینجحوا استشھدوكثر من مرة فى أوحاصروھا 

 ( الخلیفة الزاھد )  عمر بن عبدالعزيز

 مويینسالمیة فى عھد األالفتوحات اإل

 عمالهأھم أ
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األسئلة

 مانتائج : محاوالت االمویین فتح القسطنطینیة  ؟ 
 میة .السالاال من الھجوم على حدود الدولة دلى الدفاع عن بالدھم بإول الروم تح : ـج

مسجده  شید لذىاعلى ید السلطان العثمانى محمد الفاتح  ـھ 858تم فتح القسطنطینیة عام   
 . یوب االنصارىأبى أفیھا بجوار قبر   

 سقوط الدولة االموية : 
 : بسبب :  ـج ؟المویة ضعف وسقوط الدولة ا بم تفسر :
 .تولى ستة خلفاء ضعاف بعد عمر بن عبدالعزیز كان أخرھم مروان بن محمد  -1
 تعیین اثنین فى والیة العھد .نتیجة ضعف االمراء والصراع بینھم  -2
.      المناصب المھمةالصراع بین القبائل العربیة على النفوذ و -3
العرب  یفضلون المویینا نأالنھم كانوا یرون ) لالمویین  كراھیة الموالى ( غیر العرب -4

 . علیھم    
 كثرة الثورات التى قام بھا الشیعة والخوارج . -5
مكن تى تحنى ( كان من الموالى ) ساامسلم الُخرالدعوة العباسیة التى قادھا أبو -6

 ھــ132معركة الزاب عام  العباسیون من ھزیمة األمویین فى

  ھـ ؟ 132ما نتائج : موقعة الزاب عام 
 أدى ذلك إلى ::  ـج
 .ھزیمة االمویین وانتصار العباسیین  -1
 فى مصر .  خر الخلفاء االمویین مروان بن محمدأقتل  -2
 . ینخلیفة للمسلم بن على العباسى ( أبوالعباس ) هللا بن محمد مبایعة عبد -3
 وسقوط الدولة األمویة .قیام الدولة العباسیة عالن إ -4

 اكمل ما یأتى :1س : 

الحظ ان

ــوالى ھ��م ال��ذین دخل��وا  : الم
اإلسالم من غیر العرب من بلدان 

  مختلفة مثل الفرس
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خالفة للھ عن ا .............بعد تنازل   ......عام .............قامت الدولة االمویة على ید  -1
 ..........................تنازل الحسن عن الخالفة حفاظاً على  -2
  ....................نازل فیھ الحسن بن على عن الخالفة لمعاویة بعام عرف العام الذى ت -3
  خلیفة  ...........عاما حكم خاللھا ..........استمرت الخالفة االمویة  -4
 ....................الى  ..................نقل معاویة عاصمة الخالفة من  -5
    لحفظ وختم مراسالت الخلیفة     ........................انشاء معاویة  -6
 فى الحكم       ..................... ادخل معاویة نظام -7
  ..........م فة عاتولى الخالو ینخلفاء االمویال ...................عبدالملك بن مروان ھو  -8
 ....................فى   ..................انشا عبدالملك بن مروان مسجد  -9

  بدمشق  ................وبنى المسجد  ..................عاد الولید بناء المسجد  أ -10
شرقا  ....... ا وغرب .......وصلت الفتوحات االسالمیة فى عھد الولید بن عبدالملك الى  -11
 ......................و  ....................اطلق على عمر بن عبدالعزیز  -12

 بم تفسر : 2س : 
 نقل معاویة العاصمة إلى دمشق  -1
 انشاء دیوان الخاتم  -2
 ھـ بعام الجماعة  41تسمیة عام  -3
 عمر بن عبدالعزیز خامس الخلفاء الراشدین -4
 كراھیة الموالى لألمویین -5
 انھیار وسقوط الدولة االمویة -6
ك العصر الذھبى للدولة االمویة عصر الولید بن عبدالمل -7

 من ھو : 3س : 
 ه الدولة االمویةقامت على ید-1
 ھ65الخالفة عام خامس خلفاء الدولة االمویة تولى -2
 ل نظام الوراثة فى الحكمدخأ-3
 ھ 86سادس خلفاء بنى امیھ تولى الخالفة عام -4
 یعتبر المؤسس الثانى للدولة االمویة-5
       دیوان الخاتم أنشأ-6
 ھتم بالبحریة االسالمیة إ-7
قام بتعریب الدواوین           -8
 بنى المسجد االموى بدمشق-9

ضرب العملة االسالمیة      -10
 مسجد قبة الصخرة فى بیت المقدس  أنشأ-11
عاد بناء المسجد النبوى بالمدینة       أ-12
 خر خلفاء الدولة االمویة أ-13
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عمل على صیانة المال العام   -14
 فتح بالد ماوراء النھر  -15
 فتح بالد السند  -16
 فتح شمال افریقیة -17
فتح المغرب االقصى         -18

 ما النتائج المترتبة على : :  4س 
 معركة الزاب -1
محاولة األمویین فتح القسطنطینیة   -2
 وفاة عمر بن عبد العزیز  -3

 قارن بین :5س : 
)  عمالأھم األ –معاویة بن أبى سفیان وعبد الملك بن مروان من حیث ( مدة الحكم  -1
  عمال )األأھم  –الولید بن عبد الملك وعمر بن عبد العزیز من حیث ( مدة الحكم  -2
 النتائج ) –معركة الزاب ومعركة بالط الشھداء من حیث ( األطراف  -3

 : أصل العباسیون 
 لم)(صلى هللا علیھ وسلى العباس بن عبد المطلب عم الرسول ینتسب العباسیون إ -
  ـھ132الدولة االمویة عام اسقاط فى  وانجححتى خذوا یدعون النفسھم أ -
 العباسیة فى الكوفة حیث كانت عاصمة لھم فى البدایة  الدولةاعالن تم  -
فة خلی 37 توالى على حكمھا) ، وعام  525اكثر من خمسة قرون ( حوالى  استمر حكمھم -
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ا وراء بالد موب ، امتدت حدود الدولة العباسیة من أرمینیا فى الشمال ، والنوبة فى الجنو -
طلنطى فى الغرب  ، والمحیط األ النھر فى الشرق

 سم الدولة العباسیة الى قسمین :تنق 
العصر الذھبى ) ھ ) (  232 -ھ 132العصر العباسى االول (  -1
 بم تفسر : یعتبر العصر العباسى االول عصـر القـوة واالزدھار ؟   
ى فالحات ن االصالعباسیون حافظوا على وحدة دولتھم واستقاللھا واقاموا العدید م الن: ج 

 كافة المجاالت .     
 ھ ) 656 -ھ  232العصر العباسى الثانى (  -2
 بم تفسر : یعتبر العصر العباسى الثانى عصر الصعف واالنھیار ؟ 

ظھرت فیھ الكثیر من الدول المستقلة وطمع فیھا الغزاة  النج : بسبب ضعف الخلفاء و
  .التتار) -( الصلیبیون    

س لعباابنى ول خلفاء ن محمد بن على بن عبد هللا العباسى ، وھو أھو عبد هللا ب -

 

 .     أسس قواعد الدولة العباسیة -1
 نبار.الكوفة ثم إلى األنقل عاصمة الخالفة إلى  -2
جدد الطریق بین مكة والكوفة وزوده بالمنارات إلرشاد المسافرین .  -3

 نھ :أل :جـ  لدولة العباسیة ... لماذا ؟یعد أبوجعفر المنصور المؤسس الحقیقى ل -
انحاء البالد      ر االمن واالمان فى جمیع نش -1 
قضى على الفتن والثورات .      -2 
  راقب الوالة وحاسبھم .     -3 
 بنى مدینة بغداد واتخذھا مركزا للخالفة . -4 

 

 العباسیة ) (عصر ھارزن الرشید من أزھى عصور الدولة ــ :ھارون الرشید بعصر تمیز  -
اتساع رقعة الدولة.      -1
 ازدھار الزراعة والصناعة والتجارة . -2

 بو العباسأ

عمالهأھم أ

 بوجعفر المنصورأ

 ھارون الرشید

 أشھر خلفاء الدولة العباسیة

المعتصم 
 ھـ )227 – 218( 

 المأمون
 ھـ )218 – 198( 

 ھارون الرشید
 ھـ )193 – 170( 

 أبوجعفر المنصور
 ھـ )158 – 136( 

 

 أبوالعباس
 ھـ )136 – 132( 
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 القصور والحدائق واالسواق .           تشیید -3
    ازدھر فى عھده العلم وقرب الیھ العلماء . -4
   
 
 هللا بن ھارون الرشید  عبدھو  -
  
 
 قضى على الثورات والفتن فى الدولة .  -1
 العنایة بالعلم والعلماء. -2
 ى .الخرلمین من مؤلفات الحضارات اشجع حركة الترجمة حتى یستفید العلماء المس -3

الى  لتى یصونھم حن یعدل الملك فى بطانتھ ثم الذین یلان أول العدل أ ,, قوال المأمونأمن 
 ،،الطبقة السفلى 

  
 
 

  أشھر . 8سنوات و 8، تولى الخالفة لمدة ھو محمد بن ھارون الرشید  -
 
 
 

 على الثورات التى حدثت فى عھده اھتم بالجیش من اجل القضاء -1
      لروم وانتصر علیھم وفتح عموریھ حارب ا -2
 بنى مدینة سمراء  -3

    
 : سقوط الدولة العباسیة 

المغول) تار (التسنة ولكن انتھت بسقوطھا على ید  525استمرت الخالفة العباسیة لمدة   -
 .ھــ 656عام 

 سقوط الدولة العباسیة :ضعف وسباب أ
 رة .  واالدا ) على نظم الجیش الفرس – االتراك سیطرة العناصر غیر العربیة ( -1
      ھا .   ماع بلى زیادة االطإى دصعوبة السیطرة علیھا مما أاتساع الدولة العباسیة و -2
   . حدن واالصراع بین افراد البیت العباسى على الحكم بسبب تولیة العھد الكثر م -3
 . تولى الحكم خلفاء ضعاف اتجھوا الى حیاة الترف -4
  

 : نةسیبرس ب خرى فى مصرعلى ید الظاھرتم إحیاء الخالفة العباسیة مرة أ للعلم 
تى دخول حـرت الخـالفة العباسـیة ( اسما ولیس فعال ) .. واستم.م .1261/   ـھ 659

ألغاھا مصطفى  فأنتقلت الخالفة إلى االستانھ حتىم 1517 ھـ / 923 ر عامــمصالعثمانیین 
 م .1924كمال أتاتورك عام 

 

 المأمون

 مالهعأھم أ
 

 المعتصم

 عمالهأھم أ
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 األسئلة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 : بین االقواس : تخیر االجابة الصحیحة مما السؤال االول 
 علیھ ( صلى هللارسولحمزة ) عم ال –العباس  –ابى طالب  –ابو لھب لى ( إتسب العباسیون ین  -1

 وسلم)

 . ستة ) قرون –اربعة  –خمسة  –ثالثة استمرت الخالفة العباسیة قرابة (   -2
 ). العباسابو –المأمون  –ابوجعفر  –المعتصم ول خلفاء بنى العباس ھو ( أ  -3
  – رعفر المنصوبوجأ –بو العباس أ –االمین  ى للدولة العباسیة (یعتبر المؤسس الحقیق  -4

 ).  المأمون
 ).ن األمی –ھارون الرشید  –المعتصم  –( المأمون  فتح عموریھ وبنى سامراء  -5
 .)القادسیة  – بالط الشھداء –الزاب  –انتھت الدولة االمویة بعد معركة ( الیرموك   -6
 – لثانىالعباسى ا –العباسى االول  –العصر ( االموى ظھرت الدول المستقلة فى   -7

 .) الخلفاء الراشدین
 . لة العباسیة) أول عواصم الدو القاھرة  – الكوفة –سامراء  –كانت مدینة ( بغداد   -8
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  : السؤال الثانى : بم تفسر العبارات االتیة 
 سالمیة .یطلق على العصر العباسى االول اسم العصر الذھبى للدولة اال -1
 اھتمام المأمون بحركة الترجمة .          -2
 اھتمام المعتصم بالجیش . -3
 یعتبر ابو جعفرالمنصور ھو المؤسس الحقیقى للدولة العباسیة . -4
 ضعف وزوال الدولة العباسیة .  -5

 

  : كمل مایأتى بكلمات مناسبة : أالسؤال الثالث 
 .................. و ....................بـ تمیز العصر العباسى االول  -1
 عاصمة لھم . ....................اتخذ العباسیون فى البدایة  -2
 .................. ةبینما بنى المعتصم مدین .................جعفر المنصور مدینة بوینى أ -3
  ...................انتھت الدولة العباسیة بسقوطھا على ید  -4

 

 : عمال كل من : أھم أما  السؤال الرابع 
 بوجعفر المنصورأ -1
 المعتصم   -2
 ھارون الرشید  -3
  المأمون  -4
 
 
 
 
ظھور الدول المستقلة فى مصر عن الحكم العباسى  أسباب: 

 ـ ضعف الخلفاء العباسیین فى بدایة العصر العباسى الثانى 1
 ـ استعانة الخلفاء بعناصر غیر عربیة كالفرس واالتراك 2 
  موقع مصر وبعدھا عن مركز الخالفة العباسیةـ 3 
  : خلي بالك 
مع اإلعتراف بسـیادة الخلیفة العباسى شكال كانت الدول المستقلة نوعان دول مستقلة  -

واألیوبیة والمملوكیة ) ، ودول مستقلة تماما عن الدولة  علیھا مثل ( الطولونیة واإلخشیدیة
 العباسیة مثل ( الدولة الفاطمیة )

 الفاطمیة تأسیس الدولة  : 
لب وس�یدة طاعلى بن ابى  وزوجة (صلى هللا علیھ وسلم)لى السیدة فاطمة الزھراء بنت الرسولتنسب إ -

 نساء 
 الجنة أھل   
  أبى عبید هللا المھدى على ید  شمال افریقیاقامت دولتھم فى  -
؟ بم تفسر : رغبة الفاطمیون فى االستیالء على مصر 
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                 ألھمیة موقعھا جغرافیا وسیاسیا  ـ1:  ـج  

 الحجاز من الشام وقربھا  -2        
 ـ تمتع مصر بثروات عدیدة3        
 : المعز لدين هللا الفاطمى 

 ـ جھز جیش قوى لالستیالء على مصر وجمع االموال لذلك  
   الستراحاتبار وأقام اإلى االسكندریة وحفر اآل القیروانـ مھد الطریق من  
 حسن تدریب الجیش وتنظیمھ وتذویده بالمؤن والذخائر أـ  
  : جوھرالصقلى 

 صر ملدین هللا الفاطمى الى  المعز الخلیفةقائد الجیش الفاطمى الذى ارسلھ  -
 نجح فى ھزیمة االخشیدیین وضم مصر  -

  : نتائج ذلك
                               ـ سقوط الدولة االخشیدیة 1
  استیالء الفاطمیین على مصر -2
               ـ زوال نفوذ الخالفة العباسیة عن مصر 3
 اصبحت مصر مركزا للدولة الفاطمیة  -4

 : فى مصر أعمال جوھر الصقلى
  ـ بناء عاصمة جدیدة ( القاھرة ) لتكون مركزا للدولة الفاطمیة1
 لثقافة نشر امؤسسھ دینیة وعلمیة لـ بناء الجامع االزھر والذى یعتبر حتى االن اعظم 2

  فى العالم  االسالمیة    
 قدوم الخلیفة المعز الى القاھرة : 

 المعز لدین هللا یطلب منھ القدوم لمصر إلى الخلیفة  جوھر الصقلى أرسل -
 ص��بحت مص��ر مق��را للخالف��ةترت��ب عل��ى ذل��ك أوم 972 ھ��ـ /362ل��ى مص��ر إوص��ل المع��ز  -

 طمى االت ابتھاجا بقدوم الخلیفة المعز لدین هللا الفا، وأقیمت اإلحتفالفاطمیة 
عمل المعز لدین هللا على  : 
             نشر الدعوة الفاطمیة والمذھب الشیعى -1
 تأمین حدود دولتھ من األخطار الخارجیة   -2
 اتسعت دولتھ حتى شملت الشام والحجاز والیمن  -3

 

 ھمشھرأمیة عدید من الخلفاء وحكم الدولة الفاط لدین هللا بعد وفاة المعز :  
  ) �ھـ )386 - 365العزیز با 
 ھـ )411 - 386هللا ( أمر ب الحاكم 
 ھـ )487 - 427با� (  المستنصر 

 
 أحوال مصر فى عھد الدولة الفاطمیة : 

 بـ : اھتم الفاطمیون
  المنشر اونلحفاظ على دولتھم وتوسیع حدودھا ـ بناء جیش قوى ساعد الفاطمیین فى ا1
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واألمان     
مغرب حتى لحمایة سواحل الدولة الفاطمیة والتى امتدت من الوتنظیمھ ـ تدعیم االسطول 2

الشام     
 إنشاء دیوان الجیش والرواتب لتسجیل الجنود وتحدید وظائفھم  -3
  والترف فى أنحاء البالد   ـ زیادة ثروات البالد فعم الرخاء4
لعلماء  العلم وابلعلم والثقافة ، كما اھتموا نشر اور وجعلوھا مراكز لـ بناء المساجد والقص5
 ـ االحتفال باألعیاد والمناسبات االسالمیة والمسیحیة 6

 نھیار الدولة الفاطمیةإ : 
 

  . انھارت بسبب ضعف الخلفاء بعد المستنصر با� فازداد نفوذ الوزراء -
م ضرغا استنجد، ضرغام على منصب الوزارة حدث تنافس بین كال من الوزیرین شاور و -
 الدین  استطاع جیش نوردمشق ،  أمیربالصلیبیین واستنجد شاور بنورالدین محمود   
 . نلصلیبییر على ااألیوبى االنتصادین شریكوة وابن اخیة صالح الدین محمود بقیادة أسد ال  
 بیة . االیو وأقام الدولة ةعلى الخالفة الفاطمی ى القضاءف نجح صالح الدین االیوبى -

 اكمل ما یأتى : 1س : 
 ....................... على ید .................... فىالدولة الفاطمیة  قامت .1
 ....................الفاطمى جیش لفتح مصر بقیادة  ..................أرسل  .2
 .............لقائد االم االسالمى وبناه عظم مؤسسة دینیة وعلمیة فى العأ ...........یعتبر  .3
 توسیع ل علىالیھا وعم..................اصبحت مصر مقرا للخالفة الفاطمیة منذ وصول  .4

 ................و ..................و .................دولتھ فضم 
 ................فأرسل لھ جیش بقیادة  ................دمشق  أمیراستنجد شاور ب .5
 الفاطمیة  القضاء على الدولة فى  .......................نجح  .6

 بم تفسر :  2س: 
استطاع الفاطمیون الحفاظ على دولتھم وتوسیعھا  .1

األسئلة
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 مصر  بضماھتمام الفاطمیون  .2
نجاح الفاطمیون فى دخول مصر أیام المعز لدین هللا الفاطمى  .3
 اھتمام الفاطمیون بتدعیم االسطول  .4
 ة الفاطمیة وانھیارھا ضعفت الدول .5

 من ھو:  3س :  
 بناء الجامع االزھر قام ب .1
ة اعد جیش قوى لالستیالء على مصر ومھد الطریق من أفریقیة الى االسكندری .2
 الذى ارسل جیشھ لمصر للحمایتھا من الصلیبیین  دمشقسلطان  .3
 حاول الوصول الى الوزارة واستعان بالصلیبیین  .4

 تبھ على ما النتائج المتر:  4س: 
جوھر الصقلى  ھزیمة األخشیدیین أمام .1
 مجىء المعز لدین هللا لمصر  .2
 ضعف الخلفاء بعد المستنصر با�  .3
زیادة ثروات البالد فى عھد الفاطمیون  .4

 تأسیس الدولة :  
لدین األیوبى مؤسسھا صالح الى إتنسب  -

 یوب ھو صالح الدین یوسف بن نجم الدین أ -
 الصل نشا نشأة دینیة فحفظ القرأن الكریم ودرس الفقھ كردى ا -
ھ یبھ إلذى أحبھ وقرالدین محمود الوالتحق فى شبابھ بجیش نورالفروسیة تدرب على  -
  فى مصر وتأسیس الدولة األیوبیة بھا    الخالفة الفاطمیةاستطاع إنھاء  -
 : أعماله 

نشر االمن واالمان فى مصر والبالد المجاورة لھا )1
أنشأ المساجد والمدارس لنشر تعالیم االسالم  )2
 أحیا المذھب السنى بدال من المذھب الشیعى  )3

 صالح الدين األيوبى
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 یھم بالعلم والعلماء وقربھم إلاھت )4
  تحت رایتھ وحد البالد االسالمیة مصر والشام والعراق )5
 جاھد ضد الصلیبیین  )6

 

 ) الخطر الصلیبى على العالم االسالمى( 
 : الحمالت الصلیبیة 
جل أعام من 200واستمرت  االسالمىنحو الشرق با ت عسكریة جاءت من أورھى حمال 
 السیطرة على العالم االسالمى     
لماذا سمیت بھذا السم ؟  
 رسموه على صدورھم وأعالمھم وشعارا لھم  الجنود اتخذوا الصلیب نألج : 
 : ھـ /069(على شكل موجات متتالیة حتى  ) م1096ھـ /  490(استمرت من بدایتھا 
 مستغلة ضعف الدولة االسالمیة فى تلك الفترة   )م 1291   
م 9610ھـ /490 نتائج الحملة الصلیبیة االولى:  

 :  وھى رقفى الشمملكة وثالث امارات صلیبیة نجحت فى اقامة 
            فى شمال العراق  امارة الرھا ـ 1
         شمال الشام  انطاكیة امارة -2
 على البحر المتوسط      ابلسـ امارة طر3
 صلیبیة دس وألھمیتھا الدینیة جعلوھا مملكة ـبیت المق مملكة -4

 

 الكفاح ضد الصلیبیین : 
 م  1144استرد إمارة الرھا  -:  دور عماد الدين زنكى 
  نور الدين محموددور  : 

  نیةلثاایة تولى الجھاد بعد استشھاد ابیة عماد الدین زنكى وتصدى للحملة الصلیب -
 م ) 1147ھـ/542(   
 ھا یلإاستطاع توحید البالد االسالمیة وضم مصر  -
 سلمقداحرر كثیر من المدن االسالمیة لكنھ توفى قبل ان یحقق حلمة فى فتح بیت  -
  صالح الدين األيوبىدور  : 

بیین الصلیجھة حیث بدأ فى مواالدین محمود عد نورتولى صالح الدین االیوبى رایة الجھاد ب -
 اتھم علىوالسعى للقضاء علیھم وتخلیص بیت المقدس من ایدیھم خاصة بعد ان زادت اعتداء

 المسلمین 
 م )1187ھـ/583(  : معركة حطین 

 المسلمون بقیادة صالح الدین ضد الصلیبیینأطرافھا : 
 سبابھا :أ
  ـ سعى صالح الدین لتخلیص بیت المقدس من الصلیبیین 1



 

16 
 

 
ا اعترضو حیث على المسلمین أمیر حصن الكرك ) رناطء الصلیبیین خاصة ( أـ زیادة اعتدا2

 الحجاج واستولوا علیھا وقتلوھم      قوافل
 نتائج المعركة :

 انتصار المسلمین على الصلیبیین -1
 رناط امیر حصن الكرك اسر ملك بیت المقدس وأ -2
جاج الح ھ فى حقبیده جزاء ما فعل رناطح الدین عن ملك بیت المقدس وقتل أعفى صال -3

 المسلمین 
   توجھ بعدھا نحو بیت المقدس وخلصھ من الصلیبیین -4
  : فتح بیت المقدس 

م االسراء یووكان م ) 1187ھـ/ 583رجب (  27فتحھا صالح الدین االیوبى یوم الجمعة  -
 سنھ  90بعد االحتالل بنحو  ، والمعراج

  لى بیت المقدس إموقف صالح الدين عند دخوله: 
 تسامح مع الصلیبیین وعفى عنھمـ 1
 رواحھم وكنائسھمـ أمنھم على أموالھم وأ2
 ـ أعفى الشیوخ و الفقراء واالطفال من دفع الجزیة 3

 

 : نتائج استرداد صالح الدين بیت المقدس  
 ة  ثالث�ة م�نإلع�ادة اإلس�تیالء عل�ى بی�ت المق�دس بقی�اد جدی�دةص�لیبیة بحمل�ة قام االوروبی�ون 

 انیا الم اطورریتشارد قلب االسد ) وملك فرنسا وامبر ا ھم مـلك انجـلترا (بأكبر ملوك أور
 الصلیبیة الثالثة حداث الحملةأ  : 

 غرق إمبراطور ألمانیا وھو قادم فى الطریق فعادت جیوشة الى بالدھا  -
 رد یتشارال قى إیتب د ملك فرنسا الى بالده ولمدب الخالف بین ملك انجلترا وملك فرنسا  فعا -

 قلب االسد    
  لدیناح الـص ةمیارد ملك انجلترا الحرب ضد صالح الدین ولما عجز عن ھزـخاض ریتش -
 م  1192ھـ / 588عقد معھ صلح الرملة عام   

 

  : شروط صلح الرملة 
 ـ بقاء بیت المقدس فى ید المسلمین 1
 ـ بقاء بعض المدن الساحلیة فى ید الصلیبیین 2
 بیت المقدسلبالحج األوربیین ن لمسیحییلـ السماح 3
 ملك انجلترا لبالدهبعد الصلح عاد .   
 : وفاة صالح الدين 

 یملك . بعد كفاح طویل بذل فیھ كل مام 1193ھـ / 589مرض صالح الدین وتوفى بدمشق 
 

 : نتائج وفاة صالح الدين 
  حدتھم وعلى  ظوان یحافوفاة صالح الدین قسمت دولتھ بین إخوتھ وحاولوا جاھدین أبعد 
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 صر ھى مألن  مصر نحوالصلیبیة  خاصة بعد أن اتجھت الحمالتالصلیبى لصد الخطر     

 . مصدر الجھاد ضد الصلیبیین ومركز الدولة األیوبیة     
 

 : أشھر خلفاء صالح الدين 
 : ین لصلیبیتصدى لوصالح الدین ، حافظ على وحدة البالد ،  أخو الملك العادل. 
 طرد الصلیبیین من دمیاط ، ابن الملك العادل  الكامل : الملك. 
 ء حربھ توفى أثنا، ابن الملك الكامل  : أيوب الملك الصالح نجم الدين

 حتىین  لیبیالص كفاح ضدالدر وابنھ توران شاه ال ، وأكملت زوجتھ شجرمع الصلیبیین 
  انتصروا علیھم .

 
   : نھاية الدولة االيوبیة 
 یوبیة اخر سالطین الدولة اال( الممالیك مؤامرة للتخلص من توران شاه  دبر أمراء ( 
  .ممالیك دولة ال م وقامت1250ھـ / 648عام الدولة االیوبیة  ، وبذلك انتھت وقتلوه    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 أمام العبارات التالیة  : × ) أو (√  : ضع عالمة ( 1س ( 
 قرون  3استمرت الحروب الصلیبیة  -1
 سنھ  50ح الدین فى تحریر بیت المقدس بعد احتالل دام نجح صال -2
 وشمال العراق  مصرنجحت الحملة الصلیبیة االولى فى احتالل  -3
 قتل صالح الدین ملك بیت المقدس جزاء ما قام بھ ضد الحجاج المسیحیین  -4
 
 ما النتائج المترتبة على : 2س : 
                               م1187معركة حطین -1
 ترداد صالح الدین لبیت المقدس اس -2
 رناط على قوافل الحجاج المسلمینأاعتداء  -3
 قتل امراء الممالیك لتوران شاه -4

 األسئلة
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 بم تفسر : 3س : 
 سقوط الدولة االیوبیة  -1
 الرملة بین صالح الدین وریتشارد قلب االسد عقد صلح  -2
  م 1187قیام معركة حطین عام  -3
 ةحمالت الصلیبیال الشرقاالوروبیة على  تطلق على الحمالأ -4
 ظھر صالح الدین تسامح االسالم عند دخولھ بیت المقدس أ -5
 
 أكمل ما یأتى :  4س : 
 ................لى إتنسب الدولة االیوبیة  -1
 الجھاد ........وابنھ .........زوجتھ اثناء الحملة الصلیبیة واستكملت .........توفى الملك  -2
 ................عام ................توفى صالح الدین فى  -3
 ..............الدولة وبذلك انتھت  .................شاة على ید  قتل توران -4
 ................التحق صالح الدین فى شبابھ بجیش  -5
 الجھاد بعد موت عماد الدین زنكى ..............تولى  -6
 ...............بدال من المذھب  ................حاول صالح الدین نشر المذھب  -7
  ...............الملك الكامل طرد الصلیبیین من استطاع  -8
 ...............وقع صالح الدین مع ریتشارد قلب األسد صلح  -9

                        ...............انتھى عصر الدولة االیوبیة عام  -10
 
 
 

  : أصل الممالیك 
  جن���اس مختلف���ة جل���بھم االی���وبیین م���ن أس���واق الرقی���ق وأس���رى الح���روباالمجموع���ة م���ن  -

 سالطین . ال لألستعانة بھم فى الجیش وفى حراسة
  : قیام دولة الممالیك 

ال�در  عی�ین ش�جرین االیوبی�ون ) ق�اموا بتخر سالطقتل امراء الممالیك توران شاه ( أبعد أن  -
ة لھ�ا ة وال�دعوت�ولى الحك�م ) وأخ�ذوا لھ�ا البیع�ول ام�رأة مس�لمة تملكة على البالد  ( كانت أ

 على المنابر . 
وجھا نازلت لزونتیجة للضغوط ت لم یوافق الخلیفة العباسى على تولیة امرأة الحكم فى مصر -

            حد زعماء الممالیك ) عن الحكم فبدأ حكم الممالیك لمصر .عزالدین ایبك  ( أ
  : اتساع دولة الممالیك 

 والنوبة والحجاز وبرقة  لى جانب مصر كل من بالد الشامإلممالیك ضم ا - 
 قرنین ونصف أكثر من  مدة حكمھا - 
 : نظام الحكم 

 ون دارة شئاتطیع لى الحكم من یس، حیث وصل إلم یأخذ الممالیك بمبدأ وراثة العرش دائما  -
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 البالد   
  الممالیك :  سالطینأشھر  

              

 م ) 1257-1250ھـ / 648-655(                                 
 
 الیك . كم الممحلھ عن الحكم ومعھ بدأ تنازلت ، وتولى الحكم بعد أن  تزوج من شجر الدر -

              

 م ) 1259-1257ھـ / 655-657(                                 
 
كم مور الحھ بألیھ ، وكان صغیرا ال علم ابن عز الدین أیبك ، وتولى الحكم بعد مقتل أب -

             یھ . ا علواألخطار التى تحیط بالدولة مثل خطر المغول لذلك كان سیف الدین قطز وصی
          

 م ) 1260-1259ھـ / 657-658(                                  
  
ى المغول لغزویتصدى لاكم قوى على لحاجة الدولة الى ح المنصور تولى الحكم بعد أن عزل -

 على مصر والعالم اإلسالمى . ( التتارى ) 
 

 ( المغولى ) : الخطر التتارى 
 : أصل المغول 
 ولیا سیا بمنطقة منغأواسط  آھم قبائل متفرقة تعمل بالصید والرعى وتعیش من  -
 عاشت فى تنازع حتى توحدت على ید جنكیز خان ( الحاكم االعظم )  -
 المغول : توسع 
لى ع یطرسن یكون امبراطوریة كبیرة فى فترة زمنیة قصیرة حیث أاستطاع جنكیز خان  -

 ثم اتجھ بأنظاره نحو العالم االسالمى  ورباأجزاء كبیرة من آسیا وأ
 ة  العباسیة  :فھوالكو واسقاط  الخال 
لعالم اعلى  ومده جنكیز خان واستكمل الھجخان وتولى الحكم بعد وفاة ج ھو حفید جنكیز -

 االسالمى 
 ھـ )1258ھـ ـ 656تحرك نحو بغداد واسقط الخالفة العباسیة (  -
         : وحشیة المغول فى بغداد 

جد ھ�دم المس�اوس�لب األم�وال و( قام المغول بتخریب ال�بالد وقت�ل االالف م�ن الرج�ال والنس�اء 
اس�ى یف�ة العبجل�ة وقتل�وا الخلحرق الكتب والق�وا م�ا تبق�ى م�ن الكت�ب ف�ى نھ�ر دوقتل العلماء و

 )  الخالفة العباسیة واالمستعصم واسقط
 : السلطان قطز وجھاده ضد التتار 

 رسل المغول الى قطز رسالة تھدید یأمرونھ بالتسلیم والخضوع أ -
المال والنفس بالناس على الجھاد ، وشجع قتل قطز رسل ھوالكو واعلن الجھاد ضد التتار  -

 فى سبیل هللا 

 سیف الدين قطز

 عز الدين أيبك

 المنصور على
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 خلفاء بیبرس

 قطز باالستعداد لمواجھة التتار فقام بتوحید جبھة المسلمین  امق -
 بفلسطینقطز مالقاة التتار خارج البالد فاتجھ بجیشھ نحو عین جالوت  فضل -
  م )1260ھـ / 658(  :موقعة عین جالوت  
 المغولو قطز  المسلمون بقیادة سیف الدین : أطرافھا 
  : ر الد االسالمیة التى احتلھا التتاالدفاع عن مصر وتحریر البأسبابھا 
 حداث المعركة :أ 
 الذى كان یتفوق فى العدد والعدة المغول التقى الجیش االسالمى وجیش   -
  س��الماه ز بخوذت��ھ عل��ى االرض وأخ��ذ یص��یح واإلقى قط��أتف��وق التت��ار ف��المعرك��ة بدای��ة ف��ى   -

 نوده ونظموا صفوفھم وھزموا التتار ج فتشجع
 : نتائج المعركة 
 ھزیمة ساحقة المغول انتصار المسلمین وھزیمة ـ 1
 نھم العالم االسالمى من خطر المغول بفضل وحدة المسلمین وایمامصر وحمایة  ـ2
  ـ عادت الخالفة االسالمیة إلى قوتھا 3
  مقتل قطز: 

لظاھر ا عدهبأثناء عودة قطز بعد االنتصار دبرت لھ مؤامرة من الممالیك وقتل لیتولى  -
  بیبرس

 

 
 م )1277-1260ھـ / 658-676(                           

 

 ه وھى :كبیرعمالھ الأشھر سالطین الممالیك ( بسبب ) أمن  -
 ـ استمر فى الجھاد ضد الصلیبیین والمغول 1
قوى أد من انطاكیة ( تعمارة إـ استولى على عدد من المدن التابعة للصلیبیین  فحرر 2

 )  اإلمارات الصلیبیة
  لمغول بغدادبعد أن دمر اھـ 659عام لعباسیة فى القاھرة حیا الخالفة اأ ـ3
درسة ) كما بنى المبیبرس ـ بنى مسجده الشھیر المعروف باسمھ (  مسجد الظاھر 4

 الظاھریة بالقاھرة 
 ـ اھتم بالزراعة وتحسنت االحوال االقتصادیة فى عھده 5

 
   

 
 شرف خلیل بن قالوون : األ 

 ى .ن األخروغیرھا من المدوصور وصیدا حتى استرد عكا ، ھاد ضد الصلیبیین واصل الج -
 : الناصر محمد بن قالوون 

 كلممالیاعمرانیة لم تشھدھا مصر فى عھد أى من سالطین حضاریة اھتم بإقامة نھضة  -
 

 الظاھر بیبرس



 

21 
 

 

 أحوال مصر فى عھد الممالیك  
 

 :  لت فىوعلمیة وثقافیة تمثكانت لمصر مكانة سیاسیة واقتصادیة   -
 : سیاسیا 
 :تطاعوا ن اسأاحتلت مصر فى عھد الممالیك مركز الصدارة فى العالم االسالمى خاصة بعد  •
 التصدى للخطر المغولى وحمایة معالم الحضارة االسالمیة من التدمیر  -1
 تصفیة الوجود الصلیبى فى بالد المسلمین  -2
 : اقتصاديا 
 اھتم الممالیك بـ : •

  اعیةقاموا الجسور وتنوعت فى عھدھم المحاصیل الزرأو الزراعة فحفروا الترع -1
 الصناعة فكانت مصر أشھر المراكز الصناعیھ فى العالم االسالمى  -2
 : علمیا وثقافیا 
 اھتم الممالیك بـ : •

 مالعلم والعلماء فأصبح للعلماء مكانة كبیرة فى عھدھ  -1
 اصر محمد انشاء المدارس مثل المدرسة الناصریة التى شیدھا السلطان الن -2
 مثل مسجد الظاھر بیبرس المساجد انشاء -3
 فتمستشفى السلطان قالوون التى عرالعدید من المستشفیات مثل الطب فبنوا  -4

 بالبیمارستان المنصورى
 

 نھاية دولة الممالیك  
 

 ضعفت دولة الممالیك اقتصاديا بسبب : - 
 لیھرب إالغ بین الشرق و حولت التجارةاكتشاف البرتغالیون طریق رأس الرجاء الصالح فت

 دون المرور بمصر 
 

 الفتح العثمانى لمصر : -
 )تصادیا ھم اقبسبب ( ضعفھم وتدھورانتصر السلطان العثمانى سلیم االول على الممالیك  -

  بمصرم 1517 الریدانیةمعركة فى م بالشام ، و1516فى معركة مرج دابق 
 

 : نتائج موقعة الریدانیة  
            یةوالخالفة العباسالممالیك انتھاء دولة  ـ1
 صبحت مصر والیة عثمانیة ـ أ2
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 اختر االجابة الصحیحة من بین االقواس :   1س: 
 )  نالفاطمیی ــ على ید  ( المغول ــ الممالیك ــ الصلیبیین هشا قتل توران .1
 )  بیبرس ــ طاى ــ قطزقأأیبك ــ  (تنازلت شجرة الدر عن الحكم لزوجھا  .2
 )  یة لریدانا ــ ــ مرج دابق المعركة التى انقذت العالم من المغول ( عین جالوت ــ حطین .3
 انطاكیأفى تحریر إمارة  ) قطز ــ ــ الناصر محمد الكامل( بیبرس ــ نجح  .4
 ) ى باة قایتقلع ــ األزھربنى السلطان قالوون ( مسجد الظاھر ــ المارستان المنصورى ــ  .5
  ) قالوون ــ ــ المنصور محمد هشا ( بیبرس ــ توران تولى الحكم بعد قطز  .6
 )  كتبغا ــ خان ــ أبغاجنكیز( ھوالكو ــ توحید المغول استطاع  .7
 )  ضدالعا ــ خر خلیفة عباسى ( المعتصم ــ المستعصم ــ المعتضدأقتل المغول  .8
 زلھعلى ثم على المنصور ع ) وصیا أقطاى ــ عین ( قطز ــ بیبرس ــ عز الدین ایبك -9

 لحكم ا)  رسبیب ــ بدأ حكم الممالیك بتولى ( عز الدین ایبك ــ قطز ــ شجرة الدر -10
 )  وونقال ــ قطز حیا الخالفة العباسیة فى مصر ( الناصر محمد ــ بیبرس ــ سیف الدینأ -11
 )  المغول ــ ینن ــ الصلیبیانتھت دولة الممالیك على ید ( البرتغالیون ــ العثمانیو -12

  

 األسئلة
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 بم تفسر : 2س : 
 احتلت مصر مركز الصدارة بین العالم االسالمى فى عھد الممالیك  .1
 دھار الزراعة فى عھد الممالیك زا .2
 الیك فى نھایة دولتھم متدھور االوضاع االقتصادیة للم .3
 اثار المغول الفزع والرعب فى قلوب المسلمین  .4
 لزوجھا عز الدین ایبك  الدر عن الحكم تنازل شجر .5
 قیام قطز بعزل المنصور على  .6
 انتصار الممالیك على المغول فى عین جالوت  .7
 
 ما النتائج المترتبة على : 3س : 
 اكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح  .1
 الدر حكم مصر  تولیة شجر .2
 معركة عین جالوت  .3
 م 1517معركة الریدانیة  .4
 م 1258دخول المغول بغداد  .5

 

 أو ( √ عالمة (: ضع  4س ( × : ( 
 وافق الخلیفة العباسى على تولى شجر الدر الحكم  .1
 كان نظام الحكم فى عھد الممالیك وراثیا دائما  .2
 بھم فى الزراعة ب االیوبیون الممالیك لألستعانة جل .3
 توسعت دولة الممالیك فضمت الشام ومصر والعراق  .4
  كان جیش المغول یتفوق على جیش قطز فى العدة والعدد .5
 حیا بیبرس الخالفة العباسیة فى القاھرة بعد تدمیر بغداد أ .6
 حمت معركة حطین العالم االسالمى من تدمیر المغول  .7
  الخلیل بن قالووندر عن الحكم لزوجھا ال شجر تتنازل .8
 زاد شأن العلماء فى العصر المملوكى  .9

 حاول قطز التفاوض مع المغول وعدم محاربتھم  .10
 
 حطین ومعركة عین جالوت من حیث :قارن بین معركة  : 5س 

 األطراف  -1
 التاریخ  -2
 النتائج  -3

 
 ما المقصود بكال من : : 6س  

 الممالیك  -1
 المغول  -2
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 مفاھیم الوحدة
 معـنـــاه المفھوم

 ھـ41ھو العام الذى تم فیھ جمع كلمة المسلمین عام  عام الجماعة

مراس��الت  خ��تمحف��ظ وأب��ى س��فیان لھ��و دی��وان أنش��أه معاوی��ة ب��ن  ديوان الخاتم 
 الخلیفة 

تعريب 
 ھي كتابة الدواوین باللغة العربیة   الدواوين 

تنقیط 
 المصحف 

وضع النق�اط عل�ى الح�روف حت�ى یس�ھل ق�راءة الق�رآن عل�ى ح�دیثى 
 العھد باإلسالم  

  ھ��و لق��ب أطل��ق عل��ى الجن��ود ال��ذین أت��وا م��ن أوروب��ا لغ��زو الع��الم صلیبیون ال
 خذوا من الصلیب شعارا لھم االسالمى وات

مجموع��ة م��ن أجن��اس مختلف��ة جل��بھم االی��وبیین م��ن أس��واق الرقی��ق  ممالیك ال
 وأسرى الحروب لألستعانة بھم فى الجیش وحراسة السالطین 
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         مغول ال
 ( التتار )

توح��دت  آس��یا بمنطق��ة منغولی��اھ��م قبائ��ل رعوی��ة ج��اءت م��ن أواس��ط 
 على ید ( جنكیز خان ) أى أعظم الحكام  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اء كانھى كل ما أنتجھ عقل اإلنسان فى زمان ومكان ما سو : تعريف الحضارة 
والنظم  خالقیةواال یةفى مجاالت الحیاة المختلفة الروحوالرقى عن التقدم مادیا أو فكریا ویعبر

 والفنیة .السیاسیة والعلمیة والثقافیة 
 ر فی�ھ ج�اءت ف�ى وق�ت انتش�ألنھ�ا عظم حض�ارة عرفتھ�ا البش�ریة أھي الحضارة االسالمیة

الت ك�ل المج�ا ف�ى ھ�اعلیھ�ا الن�اس واس�تفادوا من قب�لأ لذلك،  والظلم والقھر واالستعباد الجھل
 . والعلمیة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

 
 
  

نھا إى خرت األلحضارة االسالمیة عن الحضارااتمیزت  : ارتباطھا بالدین االسالمى -1
 وبمبادئھ السمحة الروحیة واالخالقیة . االسالمى ارتبطت بالدین

ى البحث عیا السالم داجاء االحیث لقد اھتم االسالم منذ بدایتھ بالعلم :  اھتمامھا بالعلم -2
ھم اسھاماتون سلمیالمات  عاابد، فكانت والدراسة والنظر والتأمل فى الكون وكل ماخلقھ هللا 

  المجاالت المختلفة .كافة فى الحضاریة 

 الحضارة االسالمیةقیام  سسأ
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 : خلي بالك 

لى هللا علیھ ص(رسول أھمیة العلم في حیاة المسلمین حیث جعل الكانت غزوة بدر خیر دلیل على  -

 لكتابة مین افداء بعض أسرى المشركین أن یعلم كل واحد منھم عشرة من أبناء المسل وسلم)
 :قواعد أخالقیة  استنادھا على - 3
 ماھى ؟..  لى قواعد اخالقیة  ...قامت الحضارة االسالمیة ع  

    لحریةا –ھم المساواة بین الناس على اختالف ادیانھم واجناسھم والوان –جـ : ( العدل 
 ین وھذه القواعد تحكم حیاة المسلم ،التسامح والتعایش مع االخرین ) و      

 سھا بلعلى نف منغلقةالحضارة االسالمیة لم تكن  : الخرىانفتاحھا على الثقافات ا -4
 .مثل الفارسیة والیونانیة والرومانیة والھندیة اتصلت بالحضارات المختلفة

لیھا فظوا عتمسك العرب بلغتھم العربیة بل وحا:  محافظتھا على اللغة العربیة -5
  ا ؟لماذا ..... ونشروھا فى كل البالد التى فتحوھا بل واقبل الناس على تعلیمھ

 لغة القران الكریم -1 : نھاأل:  ـج
ت اصبحفكانت وسیلة لتحصیل العلوم المختلفة حیث ترجمت كتب الحضارات القدیمة  -2

 اللغة الرسمیة للحضارة االسالمیة . 
 تھم جازاخرى لالستفادة من علوم االخرین وانحرص المسلمون على تعلم اللغات األ 

 
 

 
                             

لیھ وسلم)صلى هللا ع(مور الدین والدنیا نیابة عن الرسول أھى رئاسة عامة فى  : تعریفھا . 
 م�ر ت�رك األن یع�ین أح�د وأدون  (ص�لى هللا علی�ھ وس�لم)الرس�ول  بع�د وف�اة : نشأت الخالف�ةنشأتھا

ھ�م خلیف�ة ل صدیقاللیختاروا من یتولى أمورھم بعده ، فأختاروا أبوبكرشورى بین المسلمین  
رس�ول ى نھ�ج الاروا جمیعا عل�، وسمبدأ الشورى ،وبالمثل تم اختیار باقى الخلفاء الراشدین ب

 حیث تمیز عھدھم بالزھد فى المأكل والملبس والمسكن . (صلى هللا علیھ وسلم)
من ولوراثة دأ افى عھد االمویین والعباسیین من مبدأ الشورى الى مب تغیر نظام الخالفة

 .الى مظاھر العظمة والترف فى المعیشة د الزھ
 
 
 

 دین لفظا ولكن ـوالخلفاء الراش (صلى هللا علیھ وسلم)لم یوجد نظام الوزارة فى عھد الرسول
 كان صحابھ ویستشیر أ (صلى هللا علیھ وسلم)ولـحیث كان الرس عرف فقط من حیث المعنى

 ا تولىولمنیابة عنھ ، عمال بالقیام ببعض األبا بكر یخص أ
 الفة استعان بعثمان وعلى فى إدارة ــبن الخطاب الخ عمر

  . موربعض األ
لخلفاءل ینومعاونی واستمر كذلك الوضع فى عھد الدولة االمویة حیث اتخذوا مستشارین .   
كوظیفة رسمیة فى عھد الدولة العباسیة . ومعنى لفظا وزارة عرفت ال 

 الخالفة

 الوزارة

 بمعن�ى نصب سیاس�ى مالوزارة 
 المعاونة أى معاونة الخلیف�ة ف�ى

 أعباء الحكم

 اإلسالمیة في الحكم واإلدارةالحضارة روائع 
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 مدن لى الوالوالة ا حیث كان یرسل بعض العمال علیھ وسلم) (صلى هللاعرفت منذ عھد الرسول
 ل التى والقبائ

 لیصلى بالناس . دخلھا االسالم لیعلمھم امور دینھم و    
عھد  فى المیةـدیق حتى اتسعت الدولة االسـبى بكر الصاستمر الوضع كذلك فى عھد أ

  . أمورھم تسییرل نیابة عنھحیث قام بتقسیمھا الى والیات لكل منھا والیا  عمر بن الخطاب
ھذه الوظیفة تفى عھد االمویین والعباسیین استمر . 

 
 
 
ھي كلمة فارسیة تعنى السجل أو الدفتر وأصبحت تطلق على المكان  
 لماذا ؟..........   رضى هللا عنھظھرت منذ عھد عھد عمربن الخطاب  
ة لسیاسیا تعلقة بھا فى المجاالالتساع الدولة االسالمیة وكثرة االمور المت ذلك : ـج

  .....والعسكریة واالقتصادیة واالجتماعیة حیث ظھر 
 : فى عصر الخلفاء الراشدين 

 . ءتسجیل أسماء الجنود وما یخص كل منھم من عطاكان یختص ب : دیوان الجند -1
 اقاالنفواالراضى الزراعیة  یختص بجمع ضرائب على ما تنتجھ كان : دیوان الخراج -2

                موارد الدولة االسالمیة .                                    منھا على
 : فى عھد االمويین  

 لى الوالة . إوكان یختص بمراسالت الخلیفة :  دیوان الرسائل -1
 وكان یختص بجمع الزكاة وتوزیعھا على المحتاجین .   : دیوان الصدقات -2
  العباسیینفى عھد : 

 مور اھل الذمة . أ: وكان یختص ب الجھبزة -1
  وكان یختص بجرائم االطفال . : االحداث -2
 
 
 
 
 لتجاریةقویم فى المعامالت الى السلوك الإ وتوجیھھم رشاد الناسإھى  :تعریفھا .  
 كاییلاب یخرج لالسواق یراقب المـر بن الخطـكان عمفى عصر الخلفاء الراشدین   
 حث الناس على االلتزام باالداب العامة  . والموازین وی    
یام االمویین حیث مراقبة االسواق والطرقات ثم إستمر الوضع أ 
المحتسب لیھیطلق عیعین صاحبھا و یام العباسیین حیثت وظیفة رسمیة أصبحأ  . 

 
  
 

 مارةاإل

 الدواوين

 الحسبة 

 الشرطة
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 یةسالمدولة اإلو الوالى لحفظ األمن في الیستعین بھم الخلیفة أكان : ھم جند تعریفھا  . 
بى طالب كما لقب رئیسھا بصاحب الشرطةتم تنظیم الشرطة فى عھد على بن أ . 
امة قوإ صاحب الشرطة النظر فى الجرائم صبح من حقفى عھد االمویین والعباسیین أ

 الحدود والحفاظ على حیاة الخلفاء .
 
 

 
 
علیھ صلى هللا( لھھو منصب یقوم صاحبة بالحكم بین الناس بما جاء فى كتاب هللا وسنة رسو 

    وسلم)
 اضى فى قأول  ھ وسلم)(صلى هللا علیبدأ القضاء منذ بدایة الدولة االسالمیة حیث كان الرسول

لك ، وبذ ممحكوو، وحاكم فلم یفرق بین غنى وفقیرنزل هللا االسالم یحكم بین الناس بما أ
 واة . العدل والمسا قواعد (صلى هللا علیھ وسلم)الرسولأرسى 

ى لمیة إالسالار بن الخطاب تم تقسیم الدولة ـالمیة فى عھد عمـد اتساع الدولة االسبع
 فى الخصومات والیات لكل والیة قاضى یفصل بین الناس

یتدخل ال وسنة رسولھ بكتاب هللا والعباسیین یحكمون فى عھد االمویین استمرالقضاة
 الخلفاء فى أحكامھم 

 
 

 
 

دفاعلھاد لبعد أن نزلت آیات الج باعداد جیش قوى وخاصة وسلم)(صلى هللا علیھ اھتم الرسول 
للجیش  ألعلىھو القائد ا (صلى هللا علیھ وسلم)الرسولللناس فكان  عن الدین االسالمى وتبلیغھ

 صحابھ.بمساعدة ألھ  یخططیشرف علیھ وینظمھ و
؟ماذال..لجندا نادیو وانشأ بعد اتساع الدولة االسالمیة قام عمر بن الخطاب بتنظیم الجیش 
 اغبین فى الجھاد وتحدید رواتبھم لتسجیل اسماء المتطوعین الر ـ :ج
فى، وء النساوبھ الرجال  االلتحاق بالجیش اختیارى حبا فى الشھادة حیث كان یلتحق كان 

  أصبح التجنید اجباریا عھد االمویین والعباسیین 
 جنیق لرماح واالقواس والمنوالدروع وااستخدم الجیش اسلحة متعددة مثل السیوف. 

 
 
 
 

لماذا ؟سالمى فى عھد عثمان بن عفان ............  طول إسانشئ أول أ 
   یزنطیةالب شام ضد غارات الدولة: لتأمین حدود الدولة االسالمیة فى مصر وبالد ال ـج
ن ب عبد هللا والى مصـرفیان وـبى سأمعاویة بن والى الشـام طول بالتعاون بین ـنشأ االسأ 
 رح .ـبى السأ   
 مانتائج بناء االسطول ؟ 
    یھا فى معركة ذات الصوارى  صد ھجمات الدولة البیزنطیة واالنتصار عل -1
 .  ) سورود – قبرص( فتح جزر البحر المتوسط  -2

 القضاء

 الجیش

 سطولاأل
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 األسـئلة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 : العبارات االتیة بكلمات مناسبة :أكمل  السؤال االول   
 .............و..............و..............و..............ارة االسالمیة من أسس قیام الحض -1
 دین . ء الراشفى عھد الخلفا................. كان نظام الخالفة االسالمیة قائم على -2
  ...............و................من القواعد االخالقیة التى قامت علیھا الخالفة االسالمیة  -3
 ....................االسطول فى عھد  بینما نشأ .................الدواوین فى عھد نشأة  -4
  ....................تم تنظیم القضاء فى عھد  -5
 .................عرف منصب الوزارة كوظیفة رسمیة فى عھد  -6
 .................و................عھد عمر بن الخطاب  من الدواوین التى نشأت فى -7
 ...............و..............فتح جزر البحر المتوسط مثل نجح االسطول االسالمى فى  -8
 
  الثانى : بم تفسرالسؤال : 
 العربیة . اھتمام المسلمین بالحفاظ على اللغة -1
 نشأة الدواوین فى عھد الخلیفة عمر بن الخطاب . -2
 .نشأة االسطول فى عھد عثمان بن عفان  -3
 ظھور نظام الشرطة فى الدولة االسالمیة .  -4
 اھمیة وظیفة المحتسب .  -5
 .دین تغیر نظام الخالفة فى عھد االمویین والعباسیین عن عھد الخلفاء الراش -6
 
  قارن بین : الثالثالسؤال : 
 الخالفة والوزارة من حیث التعربف وسبب النشأة  -1
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 دیوان الرسائل ودیوان الصدقات  -2
 الجھبزة ودیوان األحداث  دیوان  -3
 الخالفة فى عھد الخلفاء الراشدین وفى عھد االمویین والعباسیین -4
 
  رابع : ما النتائج المترتبة علىالالسؤال : 

 دون أن یعین خلیفة بعده  (صلى هللا علیھ وسلم)وفاة الرسول -1
 اتساع الدولة اإلسالمیة في عھد عمر بن الخطاب  -2
 عھد عثمان بن عفان   إنشاء اإلسطول اإلسالمي في -3

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  لسمحةوضع االسالم أسس النظام االقتصادى وفق قواعد أخالقیة منبثقة من مبادئھ ا -
 اھتم المسلمون األوائل بتنظیم الحیاة اإلقتصادیة عن طریق : -

 دیة  اإلھتمام باألنشطة اإلقتصا -2إنشاء بیت المال                        -1
 : بیت المال  
 ؟ عمر بن الخطاب في عھد الخلیفةانشاء بیت المال بدأت فكرة  : بم تفسر 
 ھا د ایراداتیة وتعدالمــــة اإلســــاتساع الدولالمى بعد ــــمن أجل تنظیم اإلقتصاد اإلس : ـج

 .  ومصروفاتھا      
 ؟ أھمیة بیت المال وضح   

 تاج الیھا المختلفة التى یحاالت نفاقھا فى المجبجمع إیرادات الدولة وإ ختصیكان  جـ :
  . المجتمع      

 

 : أوال : إيرادات بیت المال 
 ین المساكو فقراءلیعطى للكل مسلم قادر ركن من أركان االسالم فرض على  الزكاة : -1
مین ا المسلفتحھفى البالد التى  الزراعیة األرض تفرض على كانت ضریبةھى  الخراج : -2
 در قیمتھا حسب جودة األرض الزراعیة .صلحا وتقأخذوھا  وأ

 ابلمق "د الیھوالمسیحیین و " أھل الذمةن المال كان یؤخذ من مبلغ مھى  الجزیة : -3
 . القادرین غیرواألطفال و النساءو الرھبانحمایتھم ویعفى منھا 

 ین من( القادم تؤخذ على بضائع التجار غیر المسلمین كانت ضریبةھى  العشور : -4
 تجارتھم داخل الدولة اإلسالمیة . مرورنظیر  ) الخارج

 قتصادىالنظام اإل
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ذھب  ( من معادن تؤخذ على كل ما یخرج من باطن األرضكانت ضریبة ھى  الركاز : -5

 . وفضة ونحاس )
 سالمیة .فتوحاتھم اإلفى  یحصل علیھ المسلمین من غنائمكان  ماكل ھي  الغنیمة : -6
 

 : ثانیا : مصروفات بیت المال 
ایة الرع تقدیم من خاللوذوي االحتیاجات الخاصة لى الفقراء والمساكین األنفاق ع -1

 واعطائھم حقھم من بیت المال . الصحیة لھم
 . اإلنفاق على الجیش واألسطول -2
  ارسوالمد المساجد والكتاتیب (التعلیمیة والصحیة ورعایتھا مثل إنشاء المؤسسات  -3

 . ) والمستشفیات    
 .  ة والصناعة والتجارةراعاالھتمام بالز -4
 بالدولة  عاملینصرف رواتب ال -5

 

 : النقود في الدولة اإلسالمیة  
لعم��الت اال��درھم الفارس��ي { م��ن الفض��ة } ، وظل��ت ھ��ذه  –ال��دینار البیزنط��ي { م��ن ال��ذھب } 

ب الدول�ة بع�ض التع�دیالت لك�ي تناس� عبدالملك ب�ن م�روان لدخأ إذ األموىالعصر  سائدة حتى
 كتابة الشھادتان واسم الخلیفة . سالمیة مثلاإل
 
 : األنشطة االقتصادية في الدولة اإلسالمیة 

  : أوال : الزراعة
 : حیث عملوا على  االسالمیة مع اتساع الدولةالزراعة ب ازداد االھتمام -
 شق الترع والقنوات واقامة الجسور .  -1
 ھا .لزیادة إنتاج تھا االھتمام بجودو األرض الزراعیةاصالح  -2
 تنوع المحاصیل الزراعیة في الدولة اإلسالمیة ؟  بم تفسر : 
 لتنوع المناخ في الدول اإلسالمیة . ذلك:  ـج

 

  : ثانیا : الصناعة
والتي وعھا وتنعة لصناكان لوفرة المواد الخام في الدولة اإلسالمیة العامل األكبر الزدھار ا -

ومن ة المیربي في تجمیل المصنوعات اإلستمثلت في استغالل الرسم والزخرفة والخط الع
  : أھم الصناعات في الدولة اإلسالمیة

 الفخاریة . الصناعات الفخاریة : مثل صناعة األواني -1
 صناعة الزجاج : والذي كان یصنع من الرمال البیضاء . -2
 الصناعات المعدنیة : مثل األواني واألسلحة وبعض أدوات الزینة . -3
 كیمیائیة : مثل صناعة العطور والصابون .الصناعات ال -4
 الصناعات الخشبیة : مثل األبواب واألثاث بأنواعھا المختلفة . -5
 الصناعات الغذائیة : مثل عصر الزیوت وتجفیف الفاكھة والخضراوات . -6
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 الصناعات الجلدیة : مثل الوسائد والسیور . -7
لحریریة القطنیة وامثل المنسوجات  : صناعة المنسوجات -8

 ثالثا : التجارة :
 عوامل ازدھار التجارة في الدولة اإلسالمیة : -
.  الصناعةو تقدم الزراعة -1
 األساطیل البحریة التجاریة .و ألسواق والخانات ( االستراحات )إقامة ا -2
 إصالح الطرق التجاریة وتأمینھا في الدولة اإلسالمیة . -3
ن�ة دق وأماء االسالم السمحة فى البی�ع والش�راء ( ك�ان ص�تمسك التجار المسلمین بمبادى -4

 التجار المسلمین سببا فى دخول كثیر من الناس فى االسالم )
  : وانقسمت التجارة في الدولة اإلسالمیة إلى قسمین
  . یاتھاخل والالتجارة الداخلیة : ھي حركة البیع والشراء داخل المدن اإلسالمیة ودا -1
لدول من ارھا بین الدول اإلسالمیة وغی ھي حركة البیع والشراءرجیة : التجارة الخا -2

 . المجاورة

ینھم ببنى االسالم نظام اجتماعى متماسكا قائما على المساواة بین الناس والعدل  -
: عناصر المجتمع االسالمى 
ل�ى تبلیغھ�ا إو االس�الم رس�الةلحم�ل ص�ل الدول�ة اإلس�المیة وق�د اخت�ارھم هللا أھ�م  العرب : -1

 . كانت سببا فى انتشار االسالم الناس لما لھم من صفات حمیدة
ان وك�تلف�ة ) ( ال�ذین دخل�وا اإلس�الم م�ن بل�دان مخھم المسلمین من غیر العرب  الموالي : -2

 ، ص��الحإال ب��التقوى والعم��ل ال بی��نھم المس��لمین الع��رب ف��ال ف��رقوواجب��ات لھ��م نف��س حق��وق 
 وسلمان الفارسي } . –وبالل الحبشي  –أمثال { صھیب الرومي 

ب�رھم مي ول�م یجالذین ظلوا على دینھم بعد الفتح اإلسالھم الیھود والنصارى  أھل الذمة : -3
عاشوا فبادتھم أماكن عوبل أمنھم االسالم على حیاتھم وأموالھم أحدا على الدخول في اإلسالم 

 ى حیاة ھادئة .اإلسالمالمجتمع ل في ظ

: م الح�ق ث�عم�ر ب�ن الخط�اب ، الخلیفة إلحاق المجوس بأھل الذمة فى عھد تم  الحظ أن
  . مونألما الخلیفة عثمان بن عفان ، وكذلك الصابئة فى عھدالخلیفة بھم البربر فى عھد 

 : المرأة في اإلسالم 
س�یة قھا السیاحیث أعطاھا اإلسالم حقو اإلسالمي المجتمعتمتعت المرأة بمكانة مرموقة في  -

لرأي ) اإبداء  –التملك  –العمل  –لھا حق ( التعلیم  جتماعیة واإلقتصادیة فأصبحواإل

 جتماعياإل النظام
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األسئلة

 –ائش�ة عالس�یدة  – الس�یدة خدیج�ة( ف�ي الت�اریخ اإلس�المي  النس�ائیة ومن أھم الشخصیات -
 )السیدة أم عطیة األنصاریة  – زوجة ھارون الرشید السیدة زبیدة

 أكمل ما یأتى : 1س : 
 ..............شأ فأن .............دأت فكرة وضع نظام اقتصادى للدولة االسالمیة فى عھد ب -1
 .................على االرض الزراعیة وكانت تقدر حسب  .................فرضت ضریبة  -2
 .......................عفى منھا أو .....................فرضت الجزیة على  -3
 ................و  ..................المیة بالزراعة فقامت بـ اھتمت الدولة االس -4
 ........................تنوعت الصناعات االسالمیة بسبب تنوع  -5
 .........................صنع المسلمون الزجاج من  -6
 ....................و  .................و  ..............اعطى االسالم المرأة حق  -7
 ..........................والدرھم من  .......................الدینار من صنع  -8
 لراحة التجار  .......................أقام المسلمون  -9

 ...............و  .................و  ................عناصر المجتمع اإلسالمى  -10
 

 بم تفسر : 2س : 
میة فى عھد عمر بن الخطاب وضع نظام اقتصادى للدولة االسال -1
 ازدھار التجارة فى الدولة االسالمیة  -2
 دخول الكثیر من الناس فى االسالم على ید التجار المسلمین -3
 تسامح االسالم مع أھل الذمة  -4
 اھتمام الدولة االسالمیة بالزراعة  -5
 فرض الجزیة على أھل الذمة  -6
 حقق الذكاة التوازن االجتماعى ت -7
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ل تعدد مصاریف بیت الما -8
 

 ما النتائج المترتبة على : 3س : 
اتساع الدولة االسالمیة وتعدد مواردھا   -1
 تنوع المناخ داخل الدولة االسالمیة -2
حسن معاملة التجار المسلمین وأمانتھم     -3
 تنوع المواد الخام فى الدولة االسالمیة  -4

 

 ما الفرق بین : 4س :
 الركاز والعشور  -1
 الخراج والجزیة  -2
 الى وأھل الذمة المو -3

 : أھمیة العلم في اإلسالم
 اقرأ لقرآن ھياھتم اإلسالم بالعلم والسعى إلیھ والدلیل على ذلك أن أول كلمة نزلت في ا -
نابع��ة نتیج��ة اھتم��ام اإلس��الم ب��العلم ح��رص المس��لمون األوائ��ل عل��ى تحص��یل العل��م م��ن م -

 مختلفة ومنھا : المختلفة وأضافوا علیھا فبرعوا في مجاالت العلوم ال

م ن األممیرھم الدین اإلسالمي ویتمیز بھا المسلمون عما غدراسة ھي العلوم المتعلقة ب -
 ومنھا : ......

 ام مالكاإلم (، ومن أشھر الفقھاء  أحكام العبادات والمعامالتیختص ب علم الفقھ : -1
  وأبى حنیفة والشافعى وأحمد بن حنبل )  

من و،  فعل من قول أو (صلى هللا علیھ وسلم)عن الرسول وردما بتدوین  یختص علم الحدیث : -2
  أشھر رواة الحدیث ( البخارى ومسلم ) 

، یات زول اآلسباب نھو العلم الذي تناول بالشرح معاني القرآن الكریم وأ علم التفسیر: -3
 ومن أشھر علماء التفسیر ( عبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عباس )

 . ن الكریمآھو العلم الذي یختص بكیفیة بقراءة القر : القراءات علم -4

 العلوم الشرعیة

 علوم اللغة
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ألنھا لغة القران الكریم  بیة وحفظھا من الضیاع أو التحریفھي تختص بدراسة اللغة العر -
 )البالغة  –األدب  –  الصرفوالنحو (   :وتشمل  ....

 
 :ھاعلوم ومن أھم عیش فیھ :تختص بدراسة اإلنسان وتفاعلھ مع غیرة والمكان الذي ی -

یب والتجرة لمواد وخصائصھا من خالل المالحظطبیعیة واھي العلوم التي تدرس الظواھر ال -
ت�بھم ف�ى كس�ت درن العلم�اء المس�لمین ك�انوا من�ارة أض�اءت الع�الم حی�ث برع فیھا الكثی�ر م� -

 ، وقامت علیھا النھضة األوربیة الحدیثة .الجامعات االوروبیة 

: ومن أھم ھذه العلوم 
 اشھر علمائھ انجازات المسلمین العلم

 ضیاتالریا
 علم الجبر )( 

اض��افوا فیھ��ا " الص��فر " وتأس��یس عل��م 
 الجبر على ید الخوارزمي

محمد بن موس�ى الخ�وارزمي 
 مؤسس علم الجبر .

اضافوا علي م�ا أخ�ذوه ع�ن ب�الد الیون�ان الھندسة
 وفارس 

محمد بن احمد البیروني 

 الكیمیاء
أطل����ق علی����ھ المس����لمون عل����م الص����نعة 

وی�����ة واس�����تفادوا ب�����ھ ف�����ي ص�����ناعة األد
 غة اوالصب

جابر بن حیان 

 الطب
ح��ث االس��الم عل��ى الت��داوى ول��ذلك اھ��تم 

 المسلمین بالطب 
اب������ن النف������یس ,, مكتش������ف 

 الدورة الدمویة ،،
 وأبو بكر الرازي . –

المس��لمین أول م��ن وض��عوا كت��ب لألدوی��ة الصیدلة
 وأسسوا مدرسة خاصة بالصیدلة 

ابن البیطار 

مراص��د الفلكی��ةاھ��تم المس��لمین بإنش��اء ال الفلك
 وأجراء األبحاث والتجارب  

محمد بن سنان البتاني 

االجتماع والسیاسة  الفلسفة الجغرافیا التاریخ
 شھر المؤرخینأ
 بن األثیرا -
 بن ھشاما -

 جغرافیینشھرالأ
 االدریسى -

 شھر الفالسفةأ
 بن سیناا -

أشھر علماء اإلجتماع والعمران 
بن خلدون عبد الرحمن  -

 العلوم األجتماعیة

 یةالعلوم الطبیع
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الحسن ب�ن الھی�ثم " مؤس�س اھتم المسلمون بعلم الفیزیاء  الفیزیاء
 علم البصریات " .

) المؤسسات التعلیمیة فى االسالم( 
                                

 ) : تاریخ الفقھ والووھى لدراسة العلوم الشرعیة  ) وایاالز –المساجد  –الجوامع  تشمل
 والسیر 

 

  : تشمل
مساجدآن والسنھ وتلحق أحیانا باللتعلیم القراءة والكتابة وحفظ القر ( الكتاتیب (
( كانت داخل المساجد أو منفصلة وتعلم العلوم بكل أنواعھا ) المدارس 
ة )قرطب مثل جامعة األزھر وجامعة ( تخصصت فى دراسة العلوم المختلفة الجامعات  

  الربط )  –الحصون  –وھى تھتم بالتعلیم العسكرى والحربى مثل ( القالع

 انت كلذى ابحضارة عظیمة أنارت العالم فى الوقت  في العصور الوسطيتمتع المسلمون
 .فیھ أوربا تعانى الجھل والتخلف     
 لصناعیةیة وافى الحضارة األوربیة فى كافة المجاالت الزراعأثرت الحضارة اإلسالمیة  
لعلمیة اطلحات من المص والعلمیة فتعلموا العلوم الطبیعیة واإلنسانیة وإنتقلت إلیھم الكثیر    
 العربیة    
: الحظ أن  
 تبس�واورب�ا لیقأكانت جامعة قرطبة منارة للعلم والعلماء یفد إلیھا الطالب من جمیع أنح�اء  -

 . من أنوار علومھا إلقامة حضارتھم الحدیثة
 الحضارة اإلسالمیة إلي أوروبا نتقالإ  راكزم  :
ام بالد الش -3            صقلیةجزيرة  -2           األندلس -1

 انتقال الحضارة اإلسالمیة إلى أوربا

 مؤسسات دينیة

 مؤسسات مدنیة

 مؤسسات عسكرية
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 األسئلة

 بم تفسر : 1س : 
 اھتمام المسلمون بعلم التفسیر  -1
 یعد المسجد مؤسسة علمیة و تعلیمیة   -2
 ارزمى من أشھر علماء الریاضیات الخو -3
 تسمى العصور الوسطى فى أوروبا بالعصور المظلمة  -4
 كانت قرطبة منارة العلم فى غرب أوروبا  -5
أثرت الحضارة االسالمیة فى النھضة االوروبیة الحدیثة  -6

 لمن تنسب األعمال األتیة :  2س :
 مكتشف الدورة الدمویة  -1
 مؤسس علم االجتماع  -2
 ریات مؤسس علم البص -3
 مؤسس علم الجبر -4

 أكمل ما یأتى :  3س : 
 .........................العلم الذى یدرس أسباب نزول اآلیات ھو  -1
 ....................العرب  الجغرافیامن أشھر علماء  -2
 ........................و  .......................من أشھر المؤرخین المسلمین  -3
 أوروبا  بقبلة العلماء فى غر .......................كانت مدینة  -4
 .............و  ...........و ............انتقلت الحضارة األسالمیة ألوروبا عن طریق  -5
 ....................و  .................و  ..................... المؤسسات الدینیة تشمل -6
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 تیة :: وضح انجازات المسلمین فى المجاالت اال 4س
الكیمیاء              -2                   الریاضیات       -1
 الفلك  -4                           الصیدلة  -3

 مفاھیم الوحدة
معـنـــاه المفھوم

 حضارةال
 دی�ا أوكل ما أنتجھ عقل اإلنسان فى زمان ما ومكان ما س�واء ك�ان ما

 لروحی�ةااالت الحی�اة المختلف�ة فكریا ویعبر عن التقدم والرقى فى مج�
 واألخالقیة والنظم السیاسیة والعلمیة والثقافیة والفنیة 

وسلم)  علیھ(صلى هللارئاسة عامة فى أمور الدین والدنیا نیابة عن الرسول خالفة ال

منص��ب سیاس��ى یقص��د ب��ھ معاون��ة الخلیف��ة ف��ى ش��ئون الحك��م لكن��ھ ل��م وزارةال
 ھد العباسیین یظھر بصورة فعلیة إال فى ع

جاریةارشاد الناس وتوجیھھم إلى السلوك القویم فى المعامالت الت حسبة ال

ل�ة ى الدوفھم جند یستعین بھم الخلیفة أو الوالى لحفظ النظام واألمن  شرطةال
 األسالمیة 

 

م منصب قضائى ظھر مبكرا ف�ى الدول�ة اإلس�المیة وك�ان ص�احبھ یحك�قضاء ال
 كتاب هللا وسنة نبیھ  بین الناس بما جاء فى

 

اكینركن من أركان األسالم فرض على المسلم لیعطى للفقراء والمس زكاة ال

لت�ىضریبة كانت تفرض على ما تنتج�ة األرض الزراعی�ة ف�ى ال�بالد ا خراج ال
رض فتحھا المسلمون أو أخذوھا صلحا وتقدر قیمتھا حسب جودة األ

االذم��ة مقاب��ل حم��ایتھم ویعف��ى منھ��مبل��غ م��ن الم��ال یؤخ��ذ م��ن أھ��ل  جزية ال
   ر القادرین النساء والرھبان واألطفال وغی

تھمضریبة تؤخذ على بضائع التجار غیر المسلمین نظیر مرور تج�ار عشور ال
 داخل الدولة األسالمیة 

ضریبة كانت تؤخذ على كل ما یخرج من باطن األرض من معادن ركاز ال

مسلمون من غنائم فى فتوحاتھم االسالمیةكل ما یحصل علیھ ال غنیمة ال
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ھم الذین دخلوا اإلسالم من غیر العرب من البلدان المختلفة موالى ال

مي ول�ماإلس�الھم الیھود والنصارى الذین ظلوا على دینھم بعد الفتح  أھل الذمة
  یجبرھم أحد على الدخول في اإلسالم 

التجارة 
ا داخل المدن اإلسالمیة وبین والیاتھ ھي حركة البیع والشراءالداخلیة 

التجارة 
 الخارجیة

ول ھ��ي حرك��ة البی��ع والش��راء ب��ین ال��دول اإلس��المیة وغیرھ��ا م��ن ال��د
 المجاورة 

علوم ال
 الكریم اإلسالمي وتشمل علوم القرآنالعلوم المتعلقة بدراسة الدین شرعیة ال

علم 
یم یختص بكیفیة قراءة القرآن الكرھو الذى القراءات 

یختص بأحكام العبادات والمعامالتھو الذى  علم الفقه

علم 
 الحديث

م�ن ق�ول  (ص�لى هللا علی�ھ وس�لم)یختص بتدوین ما ورد عن الرسولھو الذى 
 أو فعل 

علم 
ات یختص ببیان معانى القرآن الكریم وأسباب نزول اآلیھو الذى التفسیر 

العربیة وحفظھا من الضیاعالعلوم التى تختص بدراسة اللعة  علوم اللعة 

علوم ال
جتماعیة اال

م�ع  العلوم التى تختص بدراس�ة اإلنس�ان وتفاعل�ھ م�ع غی�ره وتفاعل�ھ
 المكان الذى یعیش فیھ  

علوم ال
طبیعیة ال

ا العل���وم الت���ى تھ���تم بدراس���ة الظ���واھر الطبیعی���ة والم���واد خصائص���ھ
 المختلفة معتمدة على المالحظة والتجریب 
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ش كل من یع�یقامت الدولة اإلسالمیة منذ نشأتھا على مجموعة من األسس كفلت ألفرادھا ول -
ب�ل  اء علیھ�اعلى أرضھا  مجموعة من الحقوق كفلھ�ا هللا للبش�ر ف�ال یج�وز تعطیلھ�ا أو االعت�د

 اعتبرھا المجتمع االسالمى ضروریة .
 )( خصائص المجتمع االسالمى  یتمیز عن غیره بـأنھ : نھ مجتمعإف 

 .: بمبدأ الشورى ویحرص على تطبیقھا في جمیع مجاالت الحیاة  يؤمن -1
  .: بحریة العقیدة وال یجبر أحد على الدخول فى االسالم  يؤمن -2
 .( المساواة ): بین الناس بسبب اللون او الجنس او الدین  ال يفرق -3
 غیر مسلمین .و: فیھ الناس متحابین مسلمین  يتعايش -3

 اإلسالمي  مجتمعلادعائم 
 الشورى  -1

 ع��ض بف��ي  والص��الح والتق��وىأھ��ل العل��م إس��المي یق��وم عل��ى استش��ارة ھ��و مب��دأ  :تعریف��ھ
 م ف��ى ھ��ذهللتع��رف عل��ى آرائھ�� األم��ور السیاس��یة واالقتص��ادیة واالجتماعی��ة الخاص��ة بالدول��ة

 األمور قبل تنفیذھا .
ف��اء ألص��حابھ وس��ار عل��ى نھج��ھ الخلأكث��ر الن��اس استش��ارة  (ص��لى هللا علی��ھ وس��لم)ك��ان الرس��ول

الراشدون 
 األمانة .  –التقوى  –الصالح  –العلم  : أھل الشورىشروط اختیار 
رأى  ذا اجتم�ع أھ�ل الش�ورى عل�ىیختلف أھ�ل الش�ورى م�ن موق�ف آلخ�ر ، وإ - : الحظ أن

 . لسمحھا السالمام بھ واذا اختلفوا یؤخذ برآى االغلبیة بشرط أال یخالف مبادىء افیجب االلتز
 یقابل مبدأ الشورى فى اإلسالم النظام الدیمقراطى الحالى . -

 ) مسئولیة الحاكم والمحكوم(مسئولیة ال -2
: واجبات الخلیفة 
      إقامة العدل بین الناس . -1
 الحفاظ على األمن والنظام . -2
  . الدفاع عن الدولة والدین -3
 بالصالح والتقوى .الموظفین والوالة المشھود لھم  تعیین -4
 .ومصالح األمة  الخیر أوجھ المحافظة على موارد الدولة وانفاقھا فى -5
 : حقوق الخلیفة   
 الطاعة -2                                السمع    -1
 ھ .لتوفیر سبل المعیشة الكریمة  -4                      تقدیم النصیحة لھ  -3
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ــاواة ـالمس -3
بین االسالم ساوىأسس نظام الحكم االسالمى المساواه حیث  من أھم : 
  . أمام القانون والقضاء الناس جمیعا -1
ل الذم�ة أم�وال أھ�وإال فى العقیدة والعبادة ، فلكل منھما عقیدتھ وعبادتھ ،  المسلم والذمى -2

 كأموال المسلمین ال یحق ألحد أن یعتدى علیھا بل یجب المحافظة علیھا .
 ة الحق��وقكف��ل للم��رأم��ن أحك��ام ف��ى بع��ض األم��ور ، و ال��دین إال م��ا اس��تثنى رج��ل والم��رأةال -3

 . السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة
 امحــالتس -4

حم�ة وب�راحث اإلسالم على التعایش مع اآلخرین في تسامح فكان المس�لمین اكث�ر الن�اس ر 
ت وحق��وق ال��ذین تمتع��وا بواجب��اوتس��امحا لل��بالد الت��ي فتحوھ��ا وم��ع ك��ل الطوائ��ف واألجن��اس و

ي ألمث�ال ف�" واصحابة من بعدة اكب�ر ا صلى هللا علیھ وسلمالمسلمین أنفسھم . وقد ضرب الرسول " 
 التسامح  .

 الحرية -5
ص��طدم وجعل��ت لھ��ا ض��وابط حت��ى ال ت أعط��ت الش��ریعة اإلس��المیة اإلنس��ان حریت��ھ الكامل��ة

 :فمنھا  آلخرینبحریات ا
ل م��ن ط��ي للف��رد الح��ق ف��ي التص��رف ف��ي أموال��ھ وامالك��ھ دون ت��دخالحری��ة المدنی��ة : تع -1

 اآلخرین .
 حد)أن تدخل من یشاء من أدیان دوعتناق ما (إالحریة الدینیة : تعطي للفرد حریة العقیدة  -2
والسنة  ال تصطدم مع نصوص الكتاببشرط أالقكر الحریة الفكریة : تعطي للفرد حریة  -3

 )الديمقراطیة ( 
  وھ��ي كلم��ة یونانی��ة مكون��ة م��ن لفظ��ین ھم��ا  :تعريفھــاdemos  وومعن��اه الش��عب 

krates  ع��ة لنفس��ھ م��ن خ��الل مجموالش��عب الدیمقراطی��ة ھ��ي حك��م ، فومعن��اه س��لطة الحك��م
 ( عن طریق االنتخاب )ینوبون عنھ فى ادارة أمور الدولة مختارة من أفراده 

 : مبادئ قیام الديمقراطیة 
 لض�رراآلخ�رین وع�دم إلح�اق بش�رط أال یتع�ارض م�ع حری�ات ا : حریة التعبی�ر ع�ن ال�رأي -1

 وتقبل الرأي األخر .
ام أم� ھولیاتتح�ث الدیمقراطی�ة ك�ل ف�رد عل�ى القی�ام بمس�ؤ : المسئولیة الفردی�ة والجماعی�ة -2

 نفسھ واآلخرین .
ب�ین ال ف�رق و ،ب�ین أف�راد المجتم�ع ف�ال ف�رق ب�ین األقلی�ة واألغلبی�ة :  المساواة السیاس�یة -3

 و الدین .اللون أو الجنس أ بسبب بناء المجتمعأ
الدول�ة  فالمجتمع ملك لكل من یعیش على أرضھ كل منھم ل�ھ حق�وق تس�عى : التعایش معا -4

ھم أدی�انالف جمیع�ا عل�ى اخ�تیتع�ایش أف�راد المجتم�ع لتوفیرھا وعلیھ واجبات بلتزم بھ�ا ، ل
 . أمن وأمان فال یتعدى أحدھم على حقوق األخرھم في جناسوأ
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 اكمل ما یأتى : 1س : 
  .............و ..............و...............یتصف أھل الشورى فى االسالم بصفات منھا  -1
 ................أو  ............أو  ..............المجتمع االسالمى الیفرق بین الناس بسبب  -2
 ..................وسار على نھجھ  ..................أول من طبق مبدأ الشورى كان  -3
 ......................والدفاع عن  ......................على الخلیفة أن یقوم بالحفاظ على  -4
 ........................ساوى االسالم بین المسلم والذمى أمام  -5
 ......................من الحریات الدینیة التى كفلھا االسالم  -6
 .....................یجب أن تكون حریة الفكر ال تتعارض مع  -7
 ......................تؤمن الدیمقراطیة بالمسئولیة الفردیة والمسئولیة  -8

 أمام ما یناسب كل عبارة)  ×أوعالمة ( )  √ ضع عالمة (:  2س : 
 كفلت الدولة للخلیفة سبل الحیاة الكریمة  -1
 سالم الحریة الكاملة للناس دون ضوابط أعطى اال -2
 تقوم الدیمقراطیة على مبدأ المساواة  -3
 من مبادىء الدیمقراطیة رفض آراء األخرین -4
 تعطى الحریة المدنیة للفرد حق التصرف فى أموالھ وممتلكاتھ  -5
 اذا اختلف أھل الشورى یؤخذ برآى الخلیفة  -6
 اعیة فقط كفل االسالم للمرأة حقوقھا االجتم -7
 حث االسالم على التسامح مع األخرین  -8

األسئلة
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 م ھ���ي ك���ل جھ���د یبذل���ھ أف���راد المجتم���ع رغب���ة وش���عورا م���نھ : المش���اركة التطوعی���ة
 بھ دون مقابل مادي .  واإلرتقاء جل النھوضأبالمسئولیة تجاه مجتمعھم من 

 : إذا  ص�الحة الت�ىقیم المواطنھ التعتبر المشاركة التطوعیة من  فوائد المشاركة التطوعیة
لم امیة والع�ا العربی�ة واالس�التن�مین ص�الحین ن�نھض بوطنن�ا الحبی�ب وأتجعلنا مواطنماتحققت 
  أحزانھ . یشارك كل منا اآلخر أفراحھ و متحابین متعاونین، وعن طریقھا نكون من حولنا 

 

 : لمش��اركة هللا دائ��م الق��د ك��ان الرس��ول وھ��و أفض��ل خل��ق  الق��دوة ف��ي المش��اركة التطوعی��ة
وع جارة وجذألصحابھ فیما یقومون بھ من أعمال فقد شاركھم في بناء المسجد ینقل معھم الح

 منزل .النخیل وجریدھا وشارك معھم في حفر الخندق وكان یشارك أھل بیتھ في أعمال ال

 : األسباب التي تؤدي إلى التطوع 
لنسھم فى بناء المجتمع الذي نعیش فیھ .    -1
 .لنكتسب العدید من القیم الروحیة والخلقیة  -2
لنكتسب الثقة بالنفس .       -3
 لنتعلم مھارات حیاتیة جدیدة . -4
لكي ننال تقدیر واحترام اآلخرین .          -5
  . لنعبر عن التزامنا وایماننا الدینى -6

 

  و واجبات المتطوع حقوق 
 الواجبات قوقالح

یتلقى التدریب والتوجیھ .             -1
 یطرح األسئلة ویقدم المقترحات . -2
یتعامل باحترام . -3
ھ ینال التقدیر على العمل الذي یقوم ب -4
.

االلتزام بالمواعید .                -1
 احترام اآلخرین .     -2
             یحافظ على األسرار . -3
     .یقوم بالمھام التي یستطیع القیام بھا  -4
 یتقن العمل الذي یقوم بھ . -5

  :  معوقات المشاركة التطوعیة وحلولھا
 

 محاولة تذلیلھا " حلھا " المعوقات
 نشر الوعي بأھمیة المشاركة التطوعیة دعدم الوعي بأھمیة العمل التطوعي لدى األفرا

 استمرار عملیة التدریب للمتطوعین المعرفة بالعمل التطوعيقلة الخبرة و
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 تنظیم الوقت الخوف من تأثیر العمل التطوعي على الدراسة
حسن اختیار المتطوعین  اختیار أفراد غیر مؤمنین بالعمل التطوعي

 یق المشاركة التطوعیة في حیاتك :كیفیة تطب 
 مشاركتك ألسرتك داخل وخارج المنزل . -1
 المحافظة "  – الحي –المدینة  –مشاركتك في مجتمعك المحلي " القریة  -2

لمش�اركة ا – والمحت�اجین مس�اعدة الفق�راء –المكان الذي تعیش فی�ھ وتجمیل ( تشجیر  : مثل
االش��تراك ف��ى  –مس��اعدتك ألص��دقائك ف��ي فھ��م بع��ض ال��دروس  –ف��ي نش��ر ال��وعي الص��حي 

 الندوات واالحتفاالت یالمدرسة ) .

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 اكمل ما یأتى : 1س : 
 .....................تسھم المشاركة التطوعیة في بناء  -1
 ..................و .................و ...............من واجبات المتطوع  -2
 ..............و ..............و ...............المشاركة التطوعیة  من معوقات -3
 ................و ...............و ...............من حقوق المتطوع  -4
 ..................وتعلم  .................تساعد المشاركة التطوعیة على اكتساب  -5

 مام ما یناسب كل عبارة :أ)  ×أوعالمة ( )  √ ضع عالمة (:  2س 
 المتطوعون یمثلون جمیع شرائح المجتمع  -1
 م المواطنھ الصالحةیالمشاركة التطوعیة إحدى ق -2
  المشاركة التطوعیة ھى كل جھد یبذلھ االنسان بمقابل مادى -3
  من واجبات المتطوع اإللتزام بالمواعید  -4
 لنفس تعمل المشاركة التطوعیة على اكتساب الثقة با -5

 ( تحققت المشاركة التطوعیة ) ؟: ماذا یحدث إذا :  3س 

 أذكر : 4س  : 
 المشاركة التطوعیة )المقصود بـ  ( -1
 المشاركة التطوعیة للطالبمجاالت  -2

األسئلة
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 مفاھیم الوحدة
 معـنـــاه المفھوم

 شورى
مب��دأ اس��المى یق��وم عل��ى استش��ارة أھ��ل العل��م وال��رأى ف��ى بع��ض 

ة واالقتص���ادیة واالجتماعی���ة الخاص���ة بالدول���ة األم���ور السیاس���ی
  للتعرف على آرائھم فى ھذه األمور قبل تنفیذھا 

ديمقراطیة 
ومعن�اه الش�عب  demosھي كلمة یونانی�ة مكون�ة م�ن لفظ�ین ھم�ا 

فسھ  ومعناه سلطة الحكم ، أى أنھا تعنى حكم الشعب لن kratesو 
ن��ھ ف��ى ادارة م��ن خ��الل مجموع��ة مخت��ارة م��ن أف��راده ینوب��ون ع

 ، ویتم اختیارھم عن طریق اإلنتخاب أمور الدولة 

ای�ةوسیلة دیمقراطیة یتم م�ن خاللھ�ا اختی�ار ممثل�ین للش�عب لرع انتخاب 
 مصالحھ من خالل عملیة التصویت 

 مشاركةال
التطوعیة 

ولیة ھي كل جھد یبذلھ أفراد المجتمع رغبة وشعورا منھم بالمسئ
 ھوض بھ دون مقابل مادي .تجاه مجتمعھم من اجل الن

@
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